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(код)

3.  ( 0813042 )  ( 1040 )
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№

з/п

1

№

з/п

1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №5 від 13 лютого 2019 року

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(найменування головного розпорядника )

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги при усиновленні дитини
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –495360,00 гривень , у тому числі загального фонду – 495360,00 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, ЗУ "Про державну допомогу сім"ям з дітьми",наказ Міністерства фінансів України від 29 

грудня 2018 року № 1209  "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",рішення XXX сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1370 від 13.12.2018 року "Про 

бюджет міста Ужгород на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 



гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 495 360

0 495 360

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 495360,00

2

осіб 0 13

осіб 0 35

3

грн. 0,00 10320,00

грн. 0,00 860,00

4

% 0 100

% 0 100

(підпис)

(підпис)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Надання допомоги при усиновленні дитини 495 360

Усього 495 360

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

видатки на надання допомоги при усиновленні дитини кошторис 495360,00

продукту

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при 

усиновленні дитини

база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
13

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 

усиновленні дитини

база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
35

ефективності

середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні 

дитини
звітність,розрахунок 10320,00

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при 

усиновленні дитини
звітність,розрахунок 860,00

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.ГАХ

якості

питома вага одержувачів одноразової частини допомоги при 

усиновленні дитини
розрахунок 100

(ініціали/ініціал, прізвище)

питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при 

усиновленні дитини
розрахунок 100

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
А.БІКСЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



М.П.


